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Agenda 2017 

 

De lezingen worden vooralsnog gehouden in het Nieuw Land 

Erfgoedcentrum te Lelystad. Afhankelijk van de overgang naar 

Batavialand zullen er nieuwe afspraken gemaakt worden. Daarom 

staan er nog geen data voor na de zomer. 

 

Houdt onze afdelingswebsite in de gaten: www.ngv.nl/wwwFLE/   

Hier leest u wanneer de lezing is en wat het thema van de lezing is. 

 

 

Agenda voorouderspreekuren 

Iedere eerste zaterdag van de maand in: 

Almere: De Nieuwe Bibliotheek van 11.00-15.00 uur 

Lelystad: FlevoMeer Bibliotheek van 11.00-13.00 uur 

Kampen: Stadsarchief van 10.00-12.00 uur 

 

Iedere laatste vrijdag van de maand (tot nader bericht): 

Lelystad: FlevoMeer Bibliotheek van 11.00-13.00 uur 

 

Iedere tweede woensdag van de maand (van oktober 2017): 

Emmeloord: schoolgebouw Expansie vanaf 10.00 uur 

 

 

Wilt u de Genealogica goed in uw e-mailbox ontvangen? Stuur dan 

een e-mail met als onderwerp: “Genealogica” naar 

w.most6@upcmail.nl 

 

mailto:w.most6@upcmail.nl?subject=Genealogica


- 2 -  Genealogica  -  mei ’17   

Van de redactie 

Ten tijde van het schrijven van dit stukje lijkt het buiten 

wel herfst. Heerlijk weer om achter de computer naar 

voorouders te zoeken. 

Sinds de vorige Genealogica is er veel veranderd, 

maar toch ook weer niet. In het bestuur zijn er wat 

taken gewijzigd. Bij het Nieuw Land echter is de verwachte splitsing 

per 1 april 2017 naar Batavialand en Het Flevolands Archief 

uitgesteld. In Den Haag had men wat over het hoofd gezien, 

namelijk handtekeningen onder het besluit. De verwachting is dat er 

in mei meer duidelijkheid komt. 

De digitale Genealogica is over het algemeen positief ontvangen. 

In maart ontvingen wij als spreker Will Schackmann over de 

Maatschappij van Weldadigheid. Op zaterdag 29 april jl. hebben we 

een middag kennis delen georganiseerd. Een soort 

voorouderspreekuur, niet individueel maar in groepsverband. Het 

was een leerzame en gezellige middag. De deelnemers vonden het 

voor herhaling vatbaar. De verslagen leest u verderop in dit nummer. 

Na de zomer gaan we verder met de lezingen. Via onze website en 

e-mail houden wij u op de hoogte. 

Wij wensen u een warme zonnige zomer en verwachten u weer te 

begroeten bij onze lezingen en/of de voorouderspreekuren. 

Heeft u tussendoor vragen, wij zijn per mail bereikbaar. Heeft u een 

bijdrage aan de Genealogica: deze zijn altijd zeer welkom. 

 



- 3 -  Genealogica  -  mei ’17   

Verslag algemene ledenvergadering 18 maart 2017 

1. Opening en mededelingen door de voorzitter 

• Voorzitter Antoinette Timmermans heet iedereen welkom. 

2. Mededelingen en ingekomen stukken: 

• Per 1 april 2017 is het verenigingscentrum te Weesp gesloten 

in verband met de verhuizing neer Bunnik. In Bunnik wordt 

per 1 juni a.s. een gedeelte geopend en per 1 augustus is het 

verenigingscentrum weer helemaal operationeel. 

• Bij het Nieuw Land staan organisatorische wijzigingen op 

stapel. Dat betekent dat voor de toekomst nog onduidelijk is 

wat dat voor het huren van de zaal betekent. Per lezing 

bekijken we of we nog in het Nieuw Land terecht kunnen. Het 

is de bedoeling om in de zomer meer duidelijkheid te hebben. 

• Het bestuur heeft zowel positieve als negatieve reacties 

ontvangen op het digitaal versturen van de Genealogica. Het 

zal wennen zijn aan de omschakeling om informatie op een 

nieuwe manier te delen. 

• Het ledenaantal is weer wat gedaald: de vereniging heeft per 

1 januari 2017 131 leden. 

3. De notulen vorige vergadering. 

• Deze stond in het februarinummer van de Genealogica. 

• De notulen worden vastgesteld. 

4. Jaarverslag secretaris 

• Deze stond ook in het februarinummer van de Genealogica 

en wordt vastgesteld 

5. Jaarverslag penningmeester / kascommissie 

• Ook deze stond in het februarinummer van de Genealogica 

en wordt ook vastgesteld. 

• De kascommissie bestond uit Maurice Kruijk en Adriaan van 

den Berg, met als reserve Arie-Cees Kleijwegt. 

6. Plannen voor 2017 

• Het bestuur heeft aardig wat plannen voor dit jaar. Zoals de 

voorouderspreekuren. Sinds maart 2017 is er één maal per 

maand in Kampen een voorouderspreekuur in samenwerking 
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met Historische Vereniging Jan van Arkel. Ook in Almere, 

Lelystad en Emmeloord zijn er voorouderspreekuren. Omdat 

we deze spreekuren op principe op dezelfde dagen willen 

houden (de 1e zaterdag van de maand), is het logisch dat het 

bestuur dit niet alleen af kan. Daarom vragen wij uw hulp. In 

Emmeloord, Almere en Lelystad zijn er al mensen die helpen, 

in Kampen nog niet. 

• Verder willen we verder gaan digitaliseren. Ook vragen wij 

aan u om uw kennis te delen. Schrijf een stukje, laat uw 

interviewen. Er is zoveel kennis onder u om te delen. 

7. Samenstelling bestuur 

• Antoinette Timmermans en Jonny Serno zijn aftredend en 

herkiesbaar. Zij worden door de vergadering herkozen. 

• Maurice Kruijk stelt zich verkiesbaar en wordt gekozen. 

• Er vinden wat verschuivingen plaats in het bestuur: Maurice 

Kruijk wordt de penningmeester, hij volgt na 10 jaar Lidy 

Kutschruiter op. 

• Er is nog steeds een vacature. 

• Als u belangstelling heeft voor een bestuursfunctie of u wilt 

meehelpen met de voorouderspreekuren, kunt u zich melden 

bij de secretaris. 

8. Financiële begroting 2017 

• De begroting wordt vastgesteld. 

9. Nieuwe samenstelling kascommissie 

• De kascommissie voor volgend jaar bestaat uit 

Adriaan van den Berg en Arie-Cees Kleijwegt, met als 

reserve Willy Knoop. 

10. Toestemming besluiten  

• Volgens de vergadering hoeft dit punt niet op de agenda. 

11. Rondvraag  

• De vraag is of er al zicht is op waar de lezingen worden 

gehouden, als het niet meer in het Nieuw Land (of 

Batavialand/Het Flevolands Archief) kan.  
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Nee, dat is er nog niet. Onze voorkeur gaat uit naar Nieuw 

Land/Batavialand/Het Flevolands Archief. Het gebied 

Flevoland is erg groot. Misschien is het een idee om per 

toerbeurt in een ander gedeelte van Flevoland een lezing te 

organiseren, maar gezien de woonplaatsen van de leden ligt 

het zwaartepunt in Lelystad en deze plaats ligt ook centraal. 

 

Lidy Kutschruiter 

 

Seminar “de NGV leert” 

Bij het overleg met de afdelingsvoorzitters in februari hebben 

we een seminar aangekondigd, dat later de titel “de NGV leert” 

heeft meegekregen. Ons doel voor dit seminar was 

vertegenwoordigers van afdelingen te laten luisteren naar best 

practices uit andere vrijwilligersorganisaties. Ze zouden dan 

tevens de mogelijkheid hebben met elkaar in gesprek te gaan 

over vragen die in onze vereniging leven: bijvoorbeeld hoe 

krijgen we nieuwe leden, hoe krijgen we nieuwe bestuurders, 

welke producten en media hebben de toekomst? 

Gaandeweg hebben we gemerkt dat de opzet en de inhoud van 

dit seminar onvoldoende bekend was bij de afdelingen om 

voldoende enthousiasme en draagvlak ervoor op te wekken. 

We realiseren ons dat we onvoldoende gebruik gemaakt 

hebben van input van de afdelingsbesturen. Daarnaast is ons 

gebleken dat de gekozen datum van 13 mei voor een aantal 

afdelingen erg onhandig was. We hebben daarom gekozen om 

dit seminar te verplaatsen naar het najaar. Dat geeft ons 

enerzijds de gelegenheid input op te halen bij de 

afdelingsbesturen, en anderzijds de afdelingen beter te 

informeren over de opzet en het doel van dit seminar. De opzet 

van het seminar komt ook terug op het overleg met 

afdelingsvoorzitters dat we nog voor de zomervakantie willen 

plannen. 
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Van uitstel komt dus geen afstel. Integendeel, we gaan werken 

aan een sterk programma voor het najaar. Wie daarvoor nu al 

suggesties heeft, is bij deze uitgenodigd ze kenbaar te maken. 

Neem dan contact op met Arie van Herk, via secretaris@ngv.nl.  

Met vriendelijke groet, 

Arie van Herk, Secretaris 

 

Doorzoeken van akten in België 

De Belgische Rijksarchieven hebben al sedert 2015 het nodige 

gedigitaliseerd. Deze zijn terug te vinden op www.arch.be.  

Ik heb een stappenplan opgezet hoe een en ander te doen. 

 

Ga naar de website www.arch.be. Op de openingspagina 

geef je aan wat/wie je bent. Klik op Genealoog. De 

pagina die wordt geopend heeft een tekstveld “archief 

online”. Klik nu op “zoekrobot” aan het einde van de 

2e regel. Links op de geopende pagina staat een 

inlogveld. Klik op registreer, dit is gratis, let wel gebruik minimaal 1 

hoofdletter en 1 cijfer, voor zowel de inlognaam als het wachtwoord.  

Pas als je geregistreerd bent kun je de gedigitaliseerde gegevens 

zien. 

Onderaan in het vak “Zoeken in het Rijksarchief van België” staan 2 

blauwe regels, “Overzicht parochieregisters” (DTB) en “Overzicht 

registers burgerlijke stand” (die gaat maar tot 1915, Belgische 

wetgeving).  

Klik op bijv. parochieregisters, dan krijg je een lijst waarbij de 19 

deelgemeenten van Brussel apart staan van een lijst met de 

Belgische provincies.  

Het zoeken is eigenlijk vrij eenvoudig: klik op Brussel en kies de 

oudste kerk van Brussel (Sint-Michiels en Sint-Goedele) en daarna 

op huwelijken, hierna verschijnt een lijst met data, periodes. Klik op 

een periode en na het openen van de pagina zijn er tabbladen: 

“Archiefbeschrijving” en “Gedigitaliseerde archiefdocumenten”. Klik 

mailto:secretaris@ngv.nl
http://www.arch.be/
http://www.arch.be/
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op de laatste en dan op het beeld, vergroten en verkleinen spreekt 

voor zich met de muisscroll. 

 

De website heeft alleen geen download mogelijkheid, dus gebruik 

printscreen of een ander programma. 

Verder heeft de site wat vindingrijkheid nodig, als je een deel weg 

klikt kom je weer in het inlogscherm, je bent nog wel ingelogd, maar 

moet weer even zoeken. Langer dan 15 minuten geen activiteit: 

moet je eerst weer inloggen. 

Naast het opzoeken van gedigitaliseerde bestanden kun je ook nog 

andere documenten en archiefdelen opzoeken, indien geïndexeerd, 

maar niet inzien. Maar vindplaats en toegangsnummers staan erbij. 

Veel succes. 

 

Joop Campfens (joopcampfens@gmail.com) 

 

 

Brand! 

Brand in eigen huis is een van die zaken die mij tot nu toe gelukkig 

bespaard is gebleven en ik hoop dat nooit mee te moeten maken. Mijn 

grootvader (W.L. Kruijk, 1895 Poeldijk - 1980 Poeldijk) had dat geluk 

niet. Als jongen van 12 jaar heeft hij meegemaakt dat zijn ouderlijk huis 

geheel afbrandde.  

Mijn overgrootouders (Simon C.L.A.J. Kruijk, 1862 Poeldijk - 1933 

Poeldijk en Maria de Brabander, 1864 Monster - 1928 ’s-Gravenhage) 

woonden in de Voorstraat in Poeldijk. Daar dreven zij een winkel. Er 

was van alles te koop als in een echte winkel van Sinkel. Uit een 

inventarisopgave van een brandverzekering uit 1921 haal ik het 

volgende: religieuze artikelen, kruideniers en grutterij artikelen, 

sigaren, tabak- en snuifwaren, chocolade, borstel-, touw- en blikwerk, 

kantoor en schrijfbehoeften, galanterieën, chemische geneesmiddelen, 

koek en banketwerk, aardappelen en brandstoffen. Het pand waarin 

mijn overgrootouders woonden bestond uit twee woon-winkelhuizen. 

mailto:joopcampfens@gmail.com
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De buurman, C. Luijten, was kleermaker en dreef daarnaast een 

textielhandel. Hij verkocht ook sigaren.  

Het was op maandag 31 augustus 1908 tijdens het middaguur. 

Buurman C. Luijten was met zijn pleegkinderen naar het Malieveld in 

Den Haag waar een parade werd gehouden ter ere van de verjaardag 

van koningin Wilhelmina. Zijn vrouw was thuisgebleven en wilde de 

slaapkamer van haar pleegzoon een goede beurt geven. Omdat het 

een natte zomer was geweest waren de strozakken, waarop men 

vroeger sliep, vochtig en klam geworden en zij wilde deze drogen. 

Ze maakte de kachel in de kleermakerij aan en zette de strozakken 

tegen een paar stoelen tegen de kachel. Zonder dat zij er erg in had 

gleed een van deze strozakken tegen de kachel aan met het gevolg 

dat deze in brand vloog en al snel alles in lichterlaaie stond. NB: in 

de kranten uit die tijd staat foutief vermeld dat er een voorraad 

sigaren werd gedroogd bij een petroleumkacheltje en dat op deze 

wijze de brand was ontstaan. 

  

Mijn grootvader kon het zich nog goed te herinneren. De familie Kruijk 

wilde net met het middageten beginnen. Zijn moeder had juist de pan 

met gruttenkarnemelk gehaald en de borden vol geschept, toen 

buurvrouw Luijten in haar onderrok binnenkwam met de kreet: 

"Buurman, bij mij staat de hele boel in brand." Dat was een 

consternatie. Moeder Kruijk gaf snel de lade met de belangrijkste 

papieren aan haar oudste dochter Catharina. Oom Kees (Cornelis W. 

de Brabander 1872 Poeldijk -1943 Poeldijk), die na het overlijden van 

zijn eerste vrouw (Sophia van Eeden 1877 Naaldwijk – 1908 Poeldijk) 

tijdelijk bij mijn overgrootouders in huis woonde, nam het tafellaken 

aan vier punten en bracht deze zo naar buiten; met de pan, de borden 

en de karnemelk erin. Zo veel als mogelijk werd gebracht naar een 

zuster van moeder Kruijk, die aan de overzijde woonde. Omdat het 

tussen de middag was, waren bijna alle mensen thuis en al gauw was 

iedereen op de been. Mijn grootvader herinnerde zich dat er flink werd 

geholpen om zo veel mogelijk winkelwaren te redden. Hij herinnerde 

zich ook dat er veel werd gestolen, zowel bij Luijten als bij Kruijk. Zo 
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zag hij dat verschillende jongens en mannen hun broekriem 

losknoopten en kistjes sigaren leegden in hun broek. Zijn vader gaf 

aan iemand een pak zeemleren lappen. Die zouden dan naar de 

winkel van Van Rest aan de overzijde worden gebracht. Maar hij heeft 

er nooit meer iets van gezien.  

 

Al vrij snel was de brandspuit gearriveerd. Dit was nog een spuit 

waarmee handmatig water uit de sloot gepompt werd. Omdat men te 

weinig met de brandspuit had geoefend, werkte de zuiger niet naar 

behoren, de brandspuit kon wel persen, maar geen water opzuigen. 

Met emmers werd water uit de sloot geschept. NB: later bleek dat 

dat het defect niet aan de zuiger lag, maar aan ondeskundigheid bij 

het aanschroeven van de slang aan de zuigpomp.  

 

Het belendende pand van winkelier Joh. Heuchemer dreigde ook in 

brand te vliegen. De familie Heuchemer was niet thuis. Zij waren naar 

de parade op het Malieveld. Met behulp van een zwager van Joh. 

Heuchemer, werd de winkeldeur met geweld geopend en de inventaris 

op een wagen geladen.    

 

Om te voorkomen dat de gevel van het huis van de familie Kruijk niet 

op het huis van buurman Heuchemer zou storten, moesten twee 

mannen van de brandweer met haken deze gevel tegenhouden. 

Maar deze twee mannen hadden in de kelder van Luijten een kan 

jenever gevonden en die meegenomen naar het dak van het huis 

van Heuchemer, met het gevolg dat er van de gevel tegenhouden 

niets terecht kwam. In laveloze toestand zijn ze later van het dak 

gehaald.  

 

Tegen de avond was men de brand meester en waren de woon-

winkelhuizen van Kruijk en Luijten volledig afgebrand. Dat was een 

droevige dag voor de familie Kruijk. De geredde goederen werden 

overgebracht naar het huis van oom Kees, waar de winkel op 

bescheiden schaal werd voortgezet. De broertjes en zusjes van mijn 
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grootvader werden bij familie ondergebracht. Mijn grootvader zelf sliep 

bij Jan van Paassen. 

 

Het puin mocht niet geruimd worden voor de verzekering de zaak rond 

had. Dat duurde 14 dagen. Daarna begon men met het opruimen van 

de rommel. Toen dat zover was kreeg mijn grootvader van zijn moeder 

de opdracht om de kolenbak onder het oude fornuis te halen. Die was 

nog goed. Terwijl mijn grootvader over het puin liep viel zijn oog op een 

hoopje textiel en daartussen een zwart koordje. Hij lichtte het op en 

daar zat het gouden horloge van buurman Luijten aan. Hij bracht het 

terug en kreeg er drie kwartjes fooi voor. 

 

De nieuwbouw begon op 15 september 1908 en op 27 februari 1909 

konden mijn overgrootouders en hun kinderen het nieuwe huis 

betrekken. Het nieuwe pand is in 1969 afgebroken.  

 
Bronnen: 

1) Aantekeningen over mijn leven en werken, W.L. Kruijk 

2) Historische gegevens over Poeldijk, W.L. Kruijk 

3) Archief Stichting Familiegegevens Kruijk 

4) Nederland en Oranje, 5 september 1908 

5) Westlandsche Courant, 2 september 1908 en 5 september 1908 

Maurice Kruijk, Lelystad 
anbarkruijk@kpnmail.nl 

mailto:anbarkruijk@kpnmail.nl
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Mungo Graham, kapitein in een Schots regiment 

Drie grote kanonnen, een rapier, loodjes met stadwapens uit de 

achttiende eeuw, een hele lading tinnen en stenen potten: het zijn 

voorbeelden van topstukken in de tentoonstelling Gezonken 

Schatten in Lelystad bij Nieuw Land Erfgoedcentrum. Voor de 

tentoonstelling is een selectie gemaakt uit 40.000 objecten uit het 

Maritiem Depot. De voorwerpen zijn alle afkomstig uit de wrakken 

van schepen die ooit vergingen in de Zuiderzee, Waddenzee en 

Noordzee.  Flevoland is met 430 vindplaatsen van wrakken het 

grootste droge scheepskerkhof ter wereld. De jongste provincie van 

Nederland is een ware maritieme schatkist. De tentoonstelling is t/m 

7 januari 2018 te zien bij Nieuw Land. 

Wat voor genealogen leuk is aan deze tentoonstelling, is het 

gegeven dat er persoonlijke bezittingen te zien zijn die via 

archiefonderzoek terug te herleiden zijn naar voorouders. 

Meteen aan het begin van de tentoonstelling staat in een grote 

vitrinekast een anderhalve meter lange geweer, waarvan de loop en 

de kolf nog intact zijn. Vrijwel zeker dateert het uit de tweede helft 

van de achttiende eeuw en is het van Nederlandse makelij. 

Inscripties op het geweer, C t M Graham en Gordon No 8, verwijzen 

naar de Schotse Captain Mungo Graham, die op 18-04-1774 

geregistreerd werd in een militair stamboek, aanwezig als onderdeel 

van de Diverse Collecties bij het Nationaal Archief in Den Haag. Het 

Schotse regiment waar hij deel van uitmaakte, diende in het Staats 

leger. Volgens het archief was hij vanaf 14 mei 1750 kapitein in het 

regiment van luitenant-generaal Halkett en diende hij op 30-12-1765 

als kapitein-commandant in compagnie nummer acht onder kolonel 

Gordon en per 18 april 1774 als majoor in het tweede bataljon van 

generaal-majoor Gordon. Het geweer dateert klaarblijkelijk van zijn 

tijd als kapitein bij Gordon. 

 

Het geweer komt uit het wrak van een tjalkachtig schip dat in 1955 is 

opgegraven in Noordoostpolder. Op basis van ook in het wrak 
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gevonden vuur- en bakenloodjes en munten is bekend dat dit schip 

in 1787 moet zijn vergaan.  Vervolgvragen zijn dus: was Mungo 

Graham aan boord toen het schip verging, of had hij zijn geweer 

inmiddels overgedaan aan een andere militair of bijvoorbeeld 

verkocht aan de schipper? Voer voor genealogen…. 

 

Willy van der Most 

 

DNA-onderzoek 

DNA-onderzoek is niet nieuw in genealogie-land. Om te ontdekken 

wat uw etnische afkomst is en om familieleden in de wereld te 

vinden, bestaat er nu een mogelijkheid om dat voor een redelijke 

prijs te doen. Op de website van My Heritage kan voor € 99 

(exclusief € 12 aan verzendkosten) een DNA kit besteld worden. Na 

het opsturen van uw kit, ontvangt u na enige tijd bericht via email. 

Via de site kunt u dan zien uit welke delen van de wereld uw 

voorouders vandaan kwamen. Via DNA matches kunt u ook in 

contact komen met mensen die gelijke DNA profielen hebben. 

Lid worden van My Heritage is niet nodig. 

Bestel een DNA kit via: https://www.myheritage.nl/dna/202212091 

 

 

 

 

 

 

https://www.myheritage.nl/dna/202212091
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Welkom Schokkers 1859  

De opname van nieuwe stadsgenoten 

In de Sint-Nicolaaskerk van de rooms-

katholieke parochie aan de Kerkstraat 

bevindt zich een bijzonder Mariabeeld, de 

"Sterre der Zee". Het werd door 

Schokkers uit de kerk op hun eiland in 

1859 meegebracht naar Vollenhove. Het 

zal hen hebben geholpen om zich thuis te 

voelen in de nieuwe geloofsgemeenschap 

en woonplaats. Om een einde te maken 

aan de uitzichtloosheid van de armoedige 

omstandigheden van de Schokkers had 

het Rijk een evacuatieplan opgesteld dat 

de eilandbewoners mogelijkheden moest 

bieden op het vaste land een nieuw 

bestaan op te bouwen. Veel Schokkers 

kozen voor Vollenhove. Door de komst 

van de Schokkers nam het inwonertal in 

één klap toe met zo'n 10%. 

Schokland 

De bevolking van Schokland woonde van oudsher op drie 

terpdorpjes: Emmeloord, Middelbuurt en Zuidert. In de loop van de 

tijd was het oppervlak van Schokland steeds kleiner geworden. Het 

water dat bij razende stormen tegen de zeewering beukte, vrat het 

eiland stukje bij beetje op. Maatregelen om Schokland te 

beschermen boden maar kort soelaas. Zo werden de beschermende 

paalwerken in de wintertijd, als de visvangst stillag, door arme 

Schokkers afgezaagd en in hun tochtige huisjes in de kachels 

opgestookt. 

Ontruiming 

De bevolking van Schokland leefde vooral van de visserij. Doordat 

dit bij tijden amper iets opleverde, heerste er vaak armoede. 
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Regelmatig verschenen er in de kranten oproepen om de Schokker 

bevolking te helpen. De leefomstandigheden op het eiland waren erg 

slecht en de meeste woonhuizen verkeerden in een vervallen staat. 

De afbraak ervan werd zelfs gestimuleerd, in de hoop dat de 

bevolking het eiland zou verlaten. Toen dit niet bleek te werken riep 

de rijksregering in 1859 een regeling in het leven, waarbij 

vertrekkende Schokkers een geldelijke vergoeding kregen op 

voorwaarde dat ze hun eigendommen afbraken en meenamen. Dit 

om hun terugkeer onmogelijk te maken. Alle Schokkers zouden er 

bovendien vrijwillig aan moeten meedoen. De vergoeding was zo 

ruimhartig en aantrekkelijk gemaakt dat ze haast niet konden 

weigeren op dit aanbod in te gaan. 

Opvang in Vollenhove 

Met pijn in het hart verlieten de Schokkers hun geboortegrond. Van 

de ruim 600 bewoners vestigden zich er 140 in Vollenhove. De rest 

trok voornamelijk naar Kampen, Urk en Volendam, waar ze met 

wantrouwen werden ontvangen. De Schokkers vormden onderling 

een hechte gemeenschap, die slecht integreerde met de 

oorspronkelijke bevolking. In Vollenhove verliep dit anders. Het 

gemeentebestuur zag hun opname als een versterking van de 

werkgelegenheid in de visserij en werkte mee aan hun huisvesting. 

Velen kregen een plek op het schiereiland van "het Fort" middenin 

de haven. Het aantal schepen in de Vollenhoofse haven steeg door 

de komst van de Schokkers ineens van 32 naar 49. 

Nieuw rooms-katholiek bloed 

De meeste Schokkers die in Vollenhove terechtkwamen waren 

rooms-katholiek, afkomstig van het dorpje Emmeloord. De kleine 

Vollenhoofse parochie nam ze van harte op. Het aantal 

parochieleden verdubbelde en in de jaren erna vond er een ware 

geboortegolf plaats. De nieuwe parochianen hebben hun sporen in 

de Vollenhoofse gemeenschap nagelaten. Zo worden tot op de dag 

van vandaag de Schokker kerkliederen "Kerstlied" en "Moeder 

Maagd" in de mis gezongen. Op het rooms-katholieke kerkhof uit 

1882 in Vollenhove liggen nog graven van achttien mensen die op 

Schokland zijn geboren. Hun nazaten zijn direct te herkennen aan 
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de typisch Schokker achternamen zoals Klappe, Konter, Kwakman, 

De Boer, Ouderling en Toeter. 

Het ontvolkte eiland Schokland, dat ruim 10 km uit de kust voor 

Vollenhove in zee lag, werd als vluchthaven voor de scheepvaart en 

als waterbuffer voor de Oostwal in stand gehouden. Na de aanleg 

van de Noordoostpolder kwam het in 1942 op het droge te liggen en 

werd het in het polderland opgenomen. 

(bron: regiocanon.nl/overijssel) 

Het Cultuur Historisch Centrum Land van Vollenhove  

Bisschopstraat 36 in Vollenhove 

Openingstijden: Woensdag t/m zondag 13.00 uur tot 17.00 uur. 

"Welkom Schokkers".  

De wisselexpositie is te zien van 8 april 2017 tot er met 5 november 

2017 en gaat over bewoners van Schokland die hun eiland moesten 

verlaten er naar Vollenhove zijn getrokken. 

De naam van de expositie "Welkom Schokkers", verwijst naar de 

maanden mei en juni van het jaar 1859, toen ruim zeshonderd 

Schokkers het eiland Schokland moesten verlaten, omdat het te 

duur werd om het eiland tegen de zee te beschermen. Zo'n 

honderddertig kwamen er in Vollenhove terecht. 

De tentoonstelling toont vooral schilderijen en prenten, originele 

kleding, en daarnaast een aantal originele voorwerpen, meer dan 

honderd jaar doorgegeven binnen de Schokker families. Verder 

boeken, een paar 

maquettes, een replica van 

een kaart van het eiland uit 

1784 en foto's van 

Vollenhoofse geboren 

Schokkers. 

Een grote foto van 'het fort' 

ontbreekt niet: daar streken 

zeven Schokker 
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vissersfamilies neer, waarvan er minstens drie een nieuw huisje 

bouwden met het van Schokland meegenomen materiaal.  

De geschiedenis van Schokland, begint met de bewoning in de 

prehistorie, zo'n tienduizend jaar geleden. De tentoonstelling is 

interessant voor iedereen die wat wil zien over de bewoners van het 

voormalige eiland Schokland, nu op het droge, maar een tijdloos 

mysterie. 

 

Voor genealogen staan er mappen met kwartierstaten van 

Schokkers en foto’s van het eiland en de bewoners ook in hun 

nieuwe woonplaats, waar ze snel geïntegreerd waren. 

Schokland was eens een eiland in de voormalige Zuiderzee, 

waarop de dorpen Ens en Emmeloord lagen. Een eiland met een 

bewogen geschiedenis, want na een jarenlange strijd tegen armoede 

en de kracht van het water werden de Schokkers in 1859 door de 

Nederlandse overheid gedwongen te verhuizen naar elders. De 

Schokkers trokken naar plaatsen als Kampen, Vollenhove, 

Volendam en Urk. Schokland bleef eenzaam achter, slechts 

bewoond door enkele Waterstaatsarbeiders, die van elders kwamen, 
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en hun gezinnen. In 1942 viel tenslotte de zeebodem rondom het 

eiland droog. Schokland lag als een vis op de droge bodem van de 

nieuwe Noordoostpolder. 

Het verlaten eiland bleef altijd leven in de harten van de nazaten van 

de oorspronkelijke Schokkers. Zo'n 125 jaar na de ontruiming 

besloten Ab Klappe uit Eindhoven en Henk Toeter uit Kampen een 

Schokkervereniging op te richten. Veel Schokker nazaten hebben 

reeds de weg gevonden naar deze bloeiende vereniging. Hebt u 

voorouders met de familienaam Bape, Bien, Corjanus, Diender, 

Grootjen, Klappe, Kluessien, Koridon, Ruiten, Sul of Toeter, dan 

bent ook U van Schokker komaf! 

Andere op Schokland voorkomende namen waren: Baentjes, 

Bakker, Brasker, Brasser, Been, Blankvries, de Boer, Botter, Boese, 

Broodbakker, Bruins, Buter, Buijs, Coenders, de la Couture, Duim, 

van Eerde, Eleveld, Geerling, Gertsen, Gertner, Gillot, Goosen, 

Gosem, Gottijn, de Graaf, de Groot, ter Haar, Ham, 

Heinen, Heijnenberg, Hofman, Holsappel, van Hoorn. Verder De 

Jong, Jongsma, Kale, Kamper, Karel, van Kleef, Kleij, Klein, Koek, 

Kok, Konter, Koot, Kwakman, Legebeke, Leijting, van Lier, 

Mastenbroek, Meijer, van der Molen, Mommendé, Mossel, Mostert, 

van Nes, Net, Nijkerk, Oldenhof, Ouderling, Riet, Rigter, Ringeling, 

Roos, Scholten, Schoon, Schout, Schunt, Seijdel, Slot, Smit, 

Sonderman, Steenbeek, Streithorst, Stroeve, Struijk, Taats, Tikkel, 

Tromp, Ulrich, Veen, van de Vegte, Visscher, van Vlaanderen, de 

Vries, de Waal, Walter, van der Werf, Wichers, van Willegen, de Wit, 

Zalm, Zoet en Zuurhuizen. 

En dan zijn er nog de familienamen die ontstaan zijn nadat de 

stamvader het eiland verliet: van Emmerloot, Veer en natuurlijk 

Schokker. 
bron: www.schokkervereniging.nl 

http://www.schokkervereniging.nl/
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Aandachtspunten bij publicatie van stamboomonderzoek 

Als genealoog dien je rekening te houden met de privacy van de 

personen die je onderzoekt. In de Wet bescherming 

persoonsgegevens zijn regels opgenomen die zien op de 

bescherming van privacy. Daarnaast zijn voor de genealoog ook het 

auteursrecht en het portretrecht van belang. 

 
De Wet bescherming persoonsgegevens (“Wbp”) 
De Wbp bevat regels over het uitwisselen van persoonsgegevens 

met anderen en het publiceren van persoonsgegevens. Een 

persoonsgegeven is alles wat iemand identificeerbaar maakt zoals 

bijvoorbeeld naam, adres, woonplaats, maar ook foto, film, 

vingerafdruk, DNA-profiel, etc. Van overleden personen mag je 

gegevens publiceren op internet, in tijdschriften, boeken etc. De Wbp 

is alleen van toepassing op levende personen. Waar het op 

neerkomt is dat je toestemming moet hebben van degene over wie 

je publiceert. Het doet er niet toe hoe een genealoog aan zijn 

gegevens gekomen is. Al hebben de gegevens in de krant (zoals 

familieadvertenties) of op internet gestaan, of zijn deze verkregen 

van familieleden. 

De Wbp is niet van toepassing op gegevens die uitsluitend voor 

persoonlijk of huishoudelijk gebruik worden verzameld.  

Voordat de genealoog gegevens over levende personen afstaat aan 

collega-genealogen of deze informatie publiceert dient hij/zij de 

volgende stappen te ondernemen: 

1. Stel de betrokkene op de hoogte. 

2. Geef inzage in persoonsgegevens en wijzig ze desgevraagd. 

3. Vraag toestemming voor publicatie. 

 

Toestemming voor publicatie geldt alleen voor de gelegenheid en de 

vorm waarmee iemand akkoord is gegaan. Stemt iemand in met 

publicatie in een familieboek, dan geldt zijn/haar toestemming niet 

automatisch voor het online zetten van een digitale versie van het 

familieboek. 
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De Wbp kent geen publicatie termijn, zodat publiceren al één dag na 

de sterfdatum is toegestaan. 

 

Meldingsplicht  

Wie zijn genealogie – met levende personen – op internet publiceert 

of een bestand uitwisselt met een andere genealoog moet dit 

melden bij het College Bescherming Persoonsgegevens (art. 27 ev. 

Wet Wbp). Publicaties in een boek of tijdschrift zijn van deze 

meldingsplicht vrijgesteld. 

 

Voor een uitgebreide beschrijving van de regelgeving over het 

publiceren van persoonsgegevens op internet verwezen wij naar de 

website van de NVG. 

NB: Vanaf 25 mei 2018 is de algemene verordening 

gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er 

vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele 

Europese Unie. De Wbp geldt dan niet meer. Door de AVG worden 

de privacyrechten van mensen versterkt en uitgebreid. Zo moeten 

organisaties kunnen bewijzen dat zij geldige toestemming hebben 

verkregen van mensen om hun persoonsgegevens te verwerken. En 

moet het voor mensen net zo makkelijk zijn om hun toestemming in 

te trekken als om die te geven. Daarnaast krijgen mensen het recht 

om een organisatie te vragen hun persoonsgegevens te verwijderen. 

 

Auteursrecht 

Het auteursrecht is het exclusieve recht van de maker van een werk, 

bijvoorbeeld een boek, muziek, een wetenschappelijk publicatie of 

een kunstwerk, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen. 

Het auteursrecht is o.a. van toepassing op het overnemen van 

gegevens uit tijdschriften, boeken en van internet. Het auteursrecht 

is ook van toepassing op het publiceren van foto’s. 

 

Genealogische feiten zoals plaatsen, namen en datums vallen niet 

onder het auteursrecht en mogen door andere onderzoekers worden 

gekopieerd. Gaat het echter om een ‘creatieve’ schepping zoals een 
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familieverhaal of een foto, dan is het auteursrecht wel van 

toepassing. 

 

Citeren is het letterlijk overnemen van stukken tekst uit andermans 

werk. Dit is toegestaan, mits de bron van het citaat wordt vermeld. 

Citeren zonder de bron te vermelden is plagiëren.  

Parafraseren is het in eigen woorden weergeven van andermans 

tekst. Dit mag, mits wordt aangegeven wat men heeft overgenomen. 

Ook hier dient de bron vermeld te worden, anders is er sprake van 

plagiaat.  

 

Publiceren van foto’s  

Wanneer je een foto wilt publiceren dan heb je o.a. toestemming van 

de fotograaf nodig tenzij je de desbetreffende foto zelf genomen 

hebt, of, indien je de foto niet zelf hebt genomen, de 

eigendomsrechten van de foto hebt gekocht. 

 

Voordat de genealoog een foto publiceert dient hij/zij de volgende 

stappen te ondernemen: 

1. Ga na of de foto rechtenvrij is of gemaakt is door een 

fotograaf. 

2. Ga na bij wie het auteursrecht ligt. 

3. Licht het auteursrecht bij jezelf, dan kun je de foto plaatsen 

(voor uitzondering hierop zie portretrecht). Ligt het 

auteursrecht niet bij jezelf vraag dan toestemming van de 

fotograaf.  

 

Portretrecht 

Naast het auteursrecht dien je ook rekening te houden met het 

portretrecht. 

Een afbeelding is een "portret" wanneer er een persoon herkenbaar 

op afgebeeld is. Met herkenbaar wordt bedoeld herkenbaar voor 

bekenden van de geportretteerde of de geportretteerde zelf. Meestal 

gaat het bij portretten om foto's, maar ook tekeningen en schilderijen 
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en dergelijke kunnen portretten zijn. En niet alleen goed gelijkende 

afbeeldingen zijn portretten: ook een karikatuur is een portret. 

 

Portretten in opdracht 

De wet maakt onderscheid tussen "portretten in opdracht" en 

"portretten anders dan in opdracht". Bij portretten in opdracht is de 

basisregel: de geportretteerde mag kopieën maken van het werk, 

mits de naam van de maker wordt vermeld. Voor publicatie heeft de 

geportretteerde toestemming van de maker nodig.   

Staan er meerdere personen op het portret, dan moeten ze 

toestemming van elkaar hebben om de kopie te maken. Is een van 

de geportretteerden overleden, dan hebben zijn nabestaanden tien 

jaar lang het recht om toestemming te geven of te weigeren. 

Geen publicatie zonder toestemming. 

De fotograaf, schilder of andere maker van het portret heeft het 

auteursrecht op de afbeelding. Er gelden wel een paar beperkingen. 

De belangrijkste beperking is dat de maker het werk niet mag 

publiceren zonder toestemming van de geportretteerde. Als deze is 

overleden, hebben de nabestaanden tien jaar lang het recht om 

toestemming te geven of te weigeren. Staan er meerdere personen 

op het portret, dan heeft de maker van alle geportretteerden deze 

toestemming nodig. 
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Portretten zonder opdracht 

Portretten kunnen ook worden gemaakt zonder opdracht. Een 

fotograaf kan b.v. in een winkelstraat foto's maken van het winkelend 

publiek, of foto's maken bij een voetbalwedstrijd. In deze gevallen 

geldt een andere regel. Publicatie mag, tenzij dit een redelijk belang 

van de geportretteerde schendt. 

 

Het portretrecht geldt tot 10 jaar na het overlijden van de 

geportretteerde. 

Het auteursrecht geldt tot 70 jaar na overlijden van de auteur / 

fotograaf. 

 

Maurice Kruijk 
 

Bronnen: 

Arnoud Engelfriet, Mag je andermans stamboom overnemen onder auteursrecht of 

databankrecht?, Ius mentis 10 april 2014 

Arnoud Engelfriet, Publiceren van stambomen versus de privacywet, Ius mentis 6 november 

2012  

Arnoud Engelfriet, Foto’s en het portretrecht, Ius mentis 16 december 2016 

http://www.ngv.nl/Kenniscentrum/privacy.htm 

http://cbg.nl/kennis/basiskennis/privacy-en-auteursrecht/ 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/europese-privacywetgeving/algemene-

verordening-gegevensbescherming 
 

 

Lezing: Maatschappij van Weldadigheid 

Een lezing gepresenteerd door Wil Schackmann over de 

Maatschappij van Weldadigheid. 

 

Het is het jaar 1818, de periode van Napoleon is ten einde en het is 

de start van het koningschap van koning Willem 1. De economie in 

Nederland is diep gezonken en het land staat er slecht voor. Er 

heerst armoede er is nauwelijks werk en er word honger geleden. 

Bedelarij is meer regel dan uitzondering. 

http://www.ngv.nl/Kenniscentrum/privacy.htm
http://cbg.nl/kennis/basiskennis/privacy-en-auteursrecht/
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/europese-privacywetgeving/algemene-verordening-gegevensbescherming
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/europese-privacywetgeving/algemene-verordening-gegevensbescherming
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In de jaren ervoor zijn de oogsten mislukt. Nederland is bezig één 

land te worden (toen nog inclusief het huidige België). Bij generaal 

Johannes van den Bosch een niet onbemiddeld persoon ontstaat het 

idee om hier iets aan te gaan doen b.v. werk te creëren om 

zodoende de bedelaars en ander “lui volk” aan het werk te krijgen. 

Zijn filosofie was dat als men werk had men niet de behoefte had om 

te bedelen. Er bestonden nog geen voorzieningen die de nood 

konden ledigen. Er waren wel weeshuizen van de kerk of van de 

stad, en gaarkeukens van de kerk. Echter te weinig om het probleem 

op te lossen. Alleen zij die soldaat geweest waren in het leger van 

Napoleon, hadden nog een kleine kans op een pensioen. Dus een 

maatschappij van weldadigheid kon uitkomst bieden. 

 
Na het werven van fondsen kon de start van de Maatschappij 

beginnen met de aankoop van het landgoed Westerbeek in 1818. 

Daar werd om te beginnen een vaart gegraven, om o.a. de turf te 

winnen en te vervoeren, waardoor het landgoed de naam 

Westerbeeksloot kreeg. Het eerste succes kreeg een vervolg en in 
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1819, 1820 en 1821 werden respectievelijk Frederiksoord 2, 

Willemsoord en Willeminaoord gesticht. 

Er werden kleine boerderijtjes opgezet zo’n 52 stuks. Daar werd de 

mensen geleerd hoe het land te ontginnen en te bebouwen. Men kon 

zelfs later promoveren, afhankelijk van de opgebouwde kennis en 

ervaring. Per groep van boerderijen was er een opzichter die hulp 

bood en toezicht hield. 

In die Maatschappij was veel geregeld zo had men b.v. een eigen 

vorm van geld, er was geen minimale arbeid vereist, maar men werd 

betaald naar stukloon. Dus geen werk geen geld en dus geen eten 

en kleding. Roeden spitten, zaaien, oogsten, hoe meer men 

opbracht hoe meer inkomsten.    De kosten voor eten en kleding 

moest men dus echt zelf verdienen. 

De Maatschappij moest na 16 jaar zo was berekend zelfvoorzienend 

zijn, maar dat bleek in de praktijk een niet te halen ideaal. Oorzaken 

waren o.a. de aardappelziekte, cholera-epidemieën, etc. 

In de beginperiode (1818-1843) kon iedere stad zelf bepalen of 

iemand naar de Maatschappij gestuurd moest worden of niet. Dat 

kostte de stad echter wel geld. Dus naast de bedelaars en 

raddraaiers gingen ook weeskinderen, of gewone burgers die niet 

overweg konden met de Schout en Schepenen naar de 

maatschappij. Na 1843 ging het sturen via de rechterlijke macht. 

Ommerschans was een strafkolonie. Burgers die niet wilden werken 

kwamen hier terecht, maar ook invaliden, alleenstaande moeders 

etc. Vanaf 1827 werden hier ook burgers verpleegd en kwamen hier 

oude mensen om te sterven: de z.g. hospice-functie. 

Ommerschans kreeg daardoor de naam van 's lands afvalbak te zijn. 

Alles werd genoteerd in een persoonlijk zakboekje hoeveel men 

verdiende hoeveel men kocht en koste. Hierdoor is een heel archief 

ontstaan ideaal voor de historicus en genealoog. Er is heel veel 

algemene informatie gedocumenteerd, zoals aankomst, vertrek, 

inkomsten, misdaden, vergrijpen, brieven, personeelsgegevens, 

huwelijken, kinderen etc. 
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Deze informatie is o.a. te vinden via de navolgende sites:  

www.drentsarchief.nl 

www.alledrenten.nl 

www.maatschappijvanweldadigheid.nl (historie Maatschappij van 

Weldadigheid) 

www.bonmama.nl (plaatsen die ontstaan zijn door mensen uit 

koloniën) 

 

Invaliditeitsregisters zijn (nog) niet gedigitaliseerd in Drents Archief 

Assen. 

Na 1859 werden Veenhuizen en Ommerschans officieel 

Rijkswerkinrichtingen. 

De Maatschappij bestaat nog steeds, maar o.a. door de landelijke 

sociale wetgeving en de verbeterde economie, waren de instellingen 

steeds minder noodzakelijk en werden opgeheven. 

 

Al met al een buitengewoon interessant onderwerp dat ons een goed 

beeld gaf van de omstandigheden waarin veel burgers uit die tijd 

zich bevonden en wat met de nodige humor aan ons werd 

gepresenteerd. Wil Schackmann heeft zijn onderzoek vlot 

beschreven in drie delen waarin hij uitgebreid ingaat op deze 

materie.  

 

Peter Bedeker 

Middag kennis delen 

Zaterdag 29 april waren we in het Studiecentrum van Nieuw Land 

bijeen met een man of tien om kennis met elkaar te delen. Eerst 

hebben we een voorstelrondje gedaan waarin elkeen aangaf 

wanneer hij is gestart met stamboomonderzoek, welk 

computerprogramma hij gebruikt om alle vondsten te verwerken en 

tegen welke knelpunten hij aanloopt. De helft van de aanwezigen 

waren bestuursleden van de NGV Flevoland, het meest gebruikte 

computerprogramma was Aldfaer en de knelpunten waren 

http://www.drentsarchief.nl/
http://www.alledrenten.nl/
http://www.maatschappijvanweldadigheid.nl/
http://www.bonmama.nl/
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onderzoek doen in het buitenland, met name België en Duitsland, de 

betrouwbaarheid inschatten van online gevonden data en het lezen 

van het oude schrift. Verder is gesproken over de persoonskaarten 

van het CBG en het onderwerp DNA-onderzoek en genealogie. 

Voor het onderzoek naar Belgische voorouders had iemand de tip 

om te zoeken online via www.arch.be en dan te kiezen voor het 

Nederlands (naast Frans, Duits en Engels). Op de welkomstpagina 

kun je aangeven dat je Genealoog bent (naast bijvoorbeeld 

onderzoeker en ambtenaar). Als je daar op klikt krijgen je een 

speciale beginpagina voor genealogen. Vervolgens ga je naar de 

Zoekrobotten (archieven, archiefvormers, personen, bibliotheek, 

website en thematische databanken), kies je Personen en kom je op 

de pagina http://search.arch.be/nl/zoeken-naar-personen. Helemaal 

links op deze pagina kun je jezelf registreren. Dit kun je doen, dan 

heb je een gebruikersnaam en wachtwoord. Dit registreren is gratis. 

Overigens heb ik gemerkt dat je ook kunt zoeken in de database 

zonder dat je jezelf geregistreerd hebt. 

Het zoeken naar Duitse voorouders vinden we allemaal heel erg 

lastig. We weten dat de Burgerlijke Stand relatief laat is ingevoerd in 

Duitsland en dat je dus voor onderzoek goed moet weten welke 

parochies er in een bepaalde plaats waren en in welke kerk een 

voorouder is gedoopt. Sommigen van ons zijn lid van de WGOD 

maar constateren dat er ook dan weinig hulpmiddelen zijn om de 

voorouders te vinden. Bij bijeenkomsten kun je wel vragen stellen, 

maar de antwoorden brengen je eigenlijk niet veel verder. En ook het 

Verenigingscentrum van de NGV biedt weinig hulp dat tot resultaten 

leidt. Eigenlijk vinden we dat het tijd is voor een nieuwe goede 

actuele handleiding over het stamboomonderzoek in Duitsland. We 

gaan een brief hierover schrijven naar het Hoofdbestuur en zijn 

benieuwd te vernemen of leden van andere afdelingen het 

onderzoek naar Duitse voorouders ook zo lastig vinden. Zijn er 

misschien al goede handleidingen in de archieven aan de grens met 

Duitsland? 

http://www.arch.be/
http://search.arch.be/nl/zoeken-naar-personen
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We delen vervolgens met elkaar de kennis over goede websites 

waar je scans van bronnen kunt vinden. www.zoekakten.nl 

bijvoorbeeld. En we spreken ook over het nut van het inzien van 

huwelijkse bijlagen omdat deze nogal eens informatie over 

grootouders geven en over de dienst van de bruidegom in de 

nationale militie. Websites met informatie van andere genealogen 

gebruiken we eigenlijk alleen als we zelf (even) niet verder kunnen 

en een hint willen hebben over waar de zoektocht vervolgd zou 

kunnen worden. 

Een leuke website voor het oefenen van het lezen van oude teksten 

is www.watstaatdaar.nl en een goed verklarend woordenboek is 

Verdam en Verwijs, Middelnederlands handwoordenboek, te vinden 

op  http://gtb.inl.nl/?owner=MNW waar overigens ook nog een Vroeg 

Middelnederlands Woordenboek staat. 

Tenslotte wijzen we elkaar nog eens op het nut van het aanvragen 

van alle persoonskaarten van een bepaalde familienaam bij het CBG 

in Den Haag, maar dan moet je wel een bijzondere niet veel 

voorkomende naam hebben. Van ’t Zet bijvoorbeeld of Serno, maar 

voor de achternaam De Groot is dit niet zo handig. Overigens biedt 

de opvolger van de Persoonskaart de Gemeentelijke Basisregistratie 

heel weinig informatie; dat is jammer. 

We hebben ter afronding van de middag ook nog een oude tekst 

neergelegd bij een medewerker van Nieuw Land Erfgoedcentrum. 

Eens kijken of hij de tekst kan lezen en of hij binnenkort misschien 

weer een cursus wil gaan geven. En we hebben iemand verder 

kunnen helpen met informatie over Aldfaer. Al met al was het een 

zeer genoeglijke en nuttige bijeenkomst. Dat gaan we vaker doen, 

dat kennis delen! 

Willy van der Most 
Secretaris 

  

http://www.zoekakten.nl/
http://www.watstaatdaar.nl/
http://gtb.inl.nl/?owner=MNW
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Hulp bij voorouderspreekuren 

De bestuursleden bemensen de voorouderspreekuren, behalve in 

Emmeloord. Deze bezetting is nogal krap. Als er iemand een keer 

niet kan (bij ziekte, vakantie of andere drukte) dan is er niemand die 

het over kan nemen. Wij zijn dus op zoek naar mensen (leden, maar 

ook niet-leden zijn welkom) die ons willen helpen. 

Echt moeilijk is het niet, wel erg leuk. Je leert er zelf ook van. En je 

weet nooit alles, maar samen kom je er altijd uit. Als je er samen niet 

uitkomt, kun je altijd nog bij collega-stamboomonderzoekers 

rondvragen en er op een later tijdstip op terug komen. Helaas kun je 

niet altijd helpen, bijvoorbeeld als de vragen gaan over mensen 

waarvan de akten nog niet openbaar zijn, maar ook dat is een 

antwoord. De vragen zijn heel divers. Het spreekt voor zich dat je, 

zeker in het begin, nooit alleen zit. 

Ervaring heeft ons geleerd dat men altijd tevreden naar huis gaat. 

De spreekuren zijn altijd de 1e zaterdag van de maand. Zie voor de 

tijden en plaatsen pagina 1. 

Denk er eens over na en kom eens een keer kijken, of het je wat lijkt. 

Je zou het bestuur er erg mee ontlasten. 

Lidy Kutschruiter 
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Puzzel 

De plaatsnamen zijn veelal ontstaan door een verwijzing naar 

herkenbare omgevingskenmerken.  

Je ziet hieronder een opsomming van plaatsnamen en 

omschrijvingen, die slaan op het onderstreepte deel van de plaats. 

Zet nu de plaatsnamen op de juiste plaats in het schema. Er ontstaat 

dan op de verticale licht getinte kolom een woord. Veel plezier. 

Alkemade, Amersfoort, Arnemuiden, Arnhem, Broek in waterland, 

Bronkhorst, Dordrecht, Ermelo, Hazeldonk, Kamperveen, Kerkrade, 

Laren, Nieuwkoop, Ossenzijl, Roermond, Spaarnwoude, Venray, 

Weert, Wieringerwerf, Wolvega, Zaandam 

1 
Een terreintype, waarvan het karakter wordt bepaald door 
ophoping van plantenresten onder natte omstandigheden 

2 
Bosachtig moerassig terrein een vochtig en lager gelegen 
gedeelte van het landschap Zandronden 

3 
Middelnederlands woord dat duidde op een stuk bos of heide dat 
ontruimd was om het in cultuur te brengen 

4 
Een heuvel die zich duidelijk aftekent tegenover een lager 
gelegen gebied 

5 Vlak landschap in een rivierengebied 

6 Doorwaadbare plaats afkomstig uit het Germaans 

7 Afgeleid van het Germaanse woord voor woning 

8 Een dwars door het water gelegen afsluiting 

9 Hooiland-grasland 

10 Drogere en hoger gelegen gebieden open plek in een bos 

11 Sluis 

12 
Ontginnen en voor bebouwing geschikt land maken door 
omhakken van bomen en het uit de grond trekken van de wortels 

13 De uitmonding van een rivier op een andere rivier heet -monde  

14 
Met kreupelhout begroeid hoger gelegen stuk grond afkomstig uit 
het Germaans 
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15 

Een broek is een laaggelegen gebied dat nat blijft door opwellend 
grondwater (kwel) of is een langs een rivier of beek gelegen laag 
stuk land dat regelmatig overstroomt en 's winters vaak langere 
tijd onder water staat. 

16 Een oud woord voor streek of landschap 

17 De monding van een rivier op zee 

18 Doorwaadbare plaats afkomstig uit het latijn 

19 
Een overeenkomst of contract om een stuk land te mogen 
ontginnen (12e en 13e eeuw) 

20 Uitgestrekt, ongeëxploiteerd bos 

21 Verwijst naar een terp (opgeworpen hoogte) 

1                              

2                         

3                           

4                             

5                         

6                              

7                          

8                           

9                            

10                          

11                            

12                          

13                            

14                              

15                                    

16                           

17                              

18                              

19                             

20                               

21                                 
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Gezocht 

 
Wie heeft er belangstelling voor een twintigtal jaarboeken van het 
Centraal Bureau voor Genealogie? 
 
Ze zijn gratis af te halen bij Fred van der Zwan in Lelystad. 
 
Heeft u belangstelling? Neem dan contact op met Fred van der 
Zwan: secwgod@gmail.com 

 
 

 

 

 

 

  

mailto:secwgod@gmail.com
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Het volgende nummer Genealogica verschijnt in oktober 2017. 

Wie helpt ons aan artikelen, wetenswaardigheden e.d.?  

De sluitingsdatum voor het volgende nummer is:  

1 oktober 2017. 



Ontdek en beleef de geschiedenis van Flevoland in: 

 

 

 

 

Oostvaardersdijk 01 -13, 8242 PA  Lelystad 

 

Bij gebruik van een navi: postcode + huisnummer 113 invoeren! 

• Museum 

• Studiecentrum: hier bevindt zich ook onze 
afdelingsbibliotheek, met o.a. de periodieken van alle 
andere NGV-afdelingen van de laatste vijf jaar.  

• Rijksarchief Flevoland (incl. Urk en Schokland) 

• Archief van de Rijksdienst ter uitvoering van de 
Zuiderzeewet, met o.a. 15.000 personendossiers van 
mensen die een beroep konden doen op deze wet van 
1925 voor steun, omscholing, bedrijfsvoortzetting, -
verplaatsing of -wijziging, voorrang bij de toekenning 
van een vergunning voor de IJsselmeervisserij enz. 

• Voor meer info over openingstijden e.d.: 
http://www.nieuwlanderfgoed.nl/  

 

Nieuw Land ligt naast de Bataviawerf en Bataviastad 

dus voldoende mogelijkheden om iets te drinken of te lunchen 

Benieuwd wat het studiecentrum voor u in huis heeft? Zoek 

dan op: http://collectie.nieuwlanderfgoed.nl/atlantispubliek 

http://www.nieuwlanderfgoed.nl/

